
PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR ………. 

RADY GMINY LICHNOWY 

z dnia …………. r. 

 

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej 

będących w zakresie zadań własnych gminy w formie posiłku, pomocy rzeczowej, zasiłków 

okresowych i zasiłków celowych 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r.                   

o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 40) oraz art. 96 ust. 4 w zw. z art. 17 ust. 2 pkt. 

2, art. 40, art. 41, art. 43 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej                          

(tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), Rada Gminy Lichnowy uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się zasady zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej                    

z zakresu zadań własnych gminy w formie posiłku, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych                   

i zasiłków celowych w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2.  Traci moc uchwała nr XXIII/175/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 31 marca 2021 r.                

w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie 

zadań własnych gminy w formie posiłku, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych i zasiłków 

celowych. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2023 r.  

 

 

 

 



Uzasadnienie 

uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej 

będących w zakresie zadań własnych gminy w formie posiłku, pomocy rzeczowej, zasiłków 

okresowych i zasiłków celowych 

Z dniem 1 stycznia 2023r. Uchwała Nr 264 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 r.                       

(M. P. z 2022r. poz. 264) wprowadziła zmiany do Uchwały w sprawie ustanowienia 

wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023                     

(M. P. z 2018r. Poz. 1007). Podwyższono kryterium dochodowe ze 150% na 200% dla dzieci do 

czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniów do czasu ukończenia szkoły 

ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej oraz dla osób i rodzin znajdujących się                

w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej                        

w szczególności dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych uprawniające te osoby                        

i rodziny do uzyskania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku 

lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.  

 

Zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej wydatki na pomoc rzeczową, posiłki,  

zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi w części 

lub całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków 

przekracza kwotę kryterium dochodowego. 

Na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej Rada Gminy określa zasady zwrotu 

wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy. 

 

Jednocześnie uchwała przewiduje zapis o wejściu w życie z dniem obowiązywania                      

od 01.01.2023r. Niniejsza uchwała jest aktem prawa miejscowego dotyczącym przyznania praw 

do świadczeń z pomocy społecznej szerszemu katalogowi uprawnionych, niż wynika to z ustawy 

o pomocy społecznej. W związku też z takim przedmiotem uchwały powyższy zapis dotyczący 

jej wejścia w życie jest zgodny z art. 5 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) dopuszcza nadanie aktowi 

normatywnemu "mocy wstecznej", ale tylko "jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego 

nie stoją temu na przeszkodzie". Zgodnie z przyjętym orzecznictwem (np. wyrok Naczelnego 

Sądu Administracyjnego z dnia 19 listopada 2010 r. sygn. akt II FSK 1272/09 ) wsteczna moc 

prawa może dotyczyć ewentualnie tylko przyznania praw. Z całą stanowczością natomiast 

należy wykluczyć możliwość zastosowania tej normy do nakładania obowiązków.  



Załącznik do Uchwały                    

Nr …….. 

Rady Gminy Lichnowy 

z dnia …………. r. 

 

Zasady zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej z zakresu 

zadań własnych gminy w formie posiłku, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych 

i zasiłków celowych. 

 

 

§ 1. Wysokość podlegającej zwrotowi części kwoty zasiłku okresowego, zasiłku celowego oraz 

wydatków poniesionych na pomoc rzeczową z wyłączeniem zwrotu wydatków w zakresie 

dożywiania w formie posiłku albo pomocy rzeczowej jest uzależniona od procentowo określonej 

wysokości posiadanego faktycznego dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na 

osobę w rodzinie, w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o 

pomocy społecznej, zgodnie z poniższą tabelą. 

 

% dochodu osoby samotnie 

gospodarującej lub dochodu na 

osobę w rodzinie wg kryterium 

ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 

ustawy o pomocy społecznej 

Wysokość zwrotu wydatków określona w % 

Osoby samotnie 

gospodarującej 

Osoby w rodzinie 

Powyżej 100 do 150 30 40 

Powyżej 150 do 200 50 60 

Powyżej 200 100 100 

  

§ 2.  1. Wysokość podlegającej zwrotowi części kwoty wydatków na dożywianie w formie 

posiłku albo pomocy rzeczowej jest uzależniona od procentowo określonej wysokości 

posiadanego faktycznego dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę                        

w rodzinie, w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 

społecznej, zgodnie z poniższą tabelą: 

 

 



% dochodu osoby samotnie 

gospodarującej lub dochodu na 

osobę w rodzinie wg kryterium 

ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 

ustawy o pomocy społecznej 

Wysokość zwrotu wydatków określona w % 

Osoby samotnie 

gospodarującej 

Osoby w rodzinie 

do 200 nieodpłatnie nieodpłatnie 

Powyżej 200 do 250 50 50 

Powyżej 250 100 100 

 

§ 3.  1. Zwrot wydatków na świadczenia następuje w terminie i w sposób wskazany w decyzji 

wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lichnowach lub 

upoważnionego pracownika. 

2. Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                     

w Lichnowach.  

§ 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli żądanie zwrotu wydatków w części lub 

całości stanowiłoby nadmierne obciążenie dla świadczeniobiorcy lub niweczyłoby skutki 

przyznanej pomocy, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lichnowach na 

wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej może odstąpić od żądania takiego 

zwrotu.   


